
AARD VAN DE ACTIVITEITEN WAAROP DE AANVRAAG ZIET 
 

Omschrijving voorgenomen activiteiten:
De aanvrager vraagt een bunkervergunning transporteur aan voor het transporteren en afleveren van de volgende door het 

college van burgemeester en wethouders aangewezen brandstoffen (bunkers) aan zeeschepen die worden gebruikt voor de 

aandrijving van die zeeschepen en voor de algemene en specifieke energievoorziening aan boord van die zeeschepen:

- residuale brandstoffen en destillaten (stookolie en diesel), en;

- biodiesel;

in de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht.

Gelet op:
- artikel 8.1 van de Havenverordening Dordrecht  in samenhang met artikel 4.1 onderdeel b van het Besluit mandaat, 

volmacht en machtiging havenmeester; 

- artikel 8.1 van het Havenverordening Papendrecht 2020 in samenhang met het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 

havenmeester 2011; 

- artikel 8.1 van de Havenverordening Rotterdam 2020 in samenhang met artikel 11.7 lid 1 onderdeel d van het Besluit 

mandaat volmacht en machtiging Rotterdam 2016;

- artikel 8.1 van het Havenverordening Schiedam 2020 in samenhang met artikel 3 onderdeel a van het Besluit mandaat, 

volmacht en machtiging havenmeester gemeente Schiedam 2020;

- artikel 8.1 van het Havenverordening Vlaardingen 2019 in samenhang met het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 

havenmeester 2013;

- artikel 8.1 van het Havenverordening Zwijndrecht 2019 in samenhang met artikel 4.1 onderdeel b van  Mandaatbesluit 

havenmeester 2011;

GEGEVENS AANVRAGER

Datum aanvraag                   /                    /           Registratienummer KvK

Naam bedrijf  Naam aanvrager1

Soort bedrijf  

Straat  Postcode en plaats 

Telefoonnummer  Handtekening aanvrager
 
E-mail aanvrager

Bij deze aanvraag dient u de volgende gegevens te overleggen:
• Een uittreksel uit de Kamer van Koophandel van maximaal 1 maand oud;

• Een geldige VOG Rechtspersoon, niet ouder dan 3 maanden2. Het origineel wordt na controle weer aan u retour 

gestuurd. Een kopie ervan zal bij DHMR in het dossier worden bewaard;

• Een kopie van het voorblad van het certificaat van het kwaliteitsmanagement systeem van uw bedrijf (ISO 9001 of 

gelijkwaardig), waarop dit duidelijk staat aangegeven. 

Als bijlage bij deze aanvraag treft u een concept bunkervergunning transporteur en bijbehorende toelichting aan. 
In de concept bunkervergunning staat een aantal voorschriften die zien op uw bedrijf, de bunkergezagvoerder/ 
zijn plaatsvervanger en de bunkervoorziening. Op het moment dat de bunkervergunning transporteur aan u 
wordt verleend en deze op 1 februari 2021 in werking treedt, dan dient u aan al deze voorschriften te voldoen. 
Lees deze voorschriften nauwgezet door en zorg ervoor dat u aan deze eisen voldoet.

AANVRAAG BUNKERVERGUNNING TRANSPORTEUR
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1  De aanvrager moet op grond van het uittreksel van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn deze aanvraag in te dienen. Indien dit niet het geval is, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
2  Indien de aanvrager een buitenlandse onderneming betreft, die een rechtspersoon in Nederland heeft die bunkeractiviteiten verricht, dan dient zij een VOG/RP van de Nederlandse 

rechtspersoon bij de aanvraag over te leggen. Wanneer de buitenlandse onderneming geen rechtspersoon in Nederland heeft die bunkeractiviteiten verricht, dan dient zij met een VOG/RP 

vergelijkbaar document over te leggen, afgegeven door een daartoe bevoegde autoriteit van het land waar haar bedrijf is gevestigd.
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Indien tijdens een controle blijkt dat u niet of niet volledig voldoet aan de voorschriften die aan de vergunning zijn 
gesteld, dan kan dat leiden tot geldboetes en/of intrekking van uw bunkervergunning transporteur. 

Indien u naar aanleiding van deze aanvraag vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer R. van Gelder.  

Zijn contactgegevens treft u hieronder aan. De volledig ingevulde aanvraag met bijlagen kunt u per mail sturen aan 

vergunningenloketdhmr@portofrotterdam.com of anders per reguliere post aan bovenstaand adres. 

AANMELDEN BUNKERVOORZIENINGEN

De bunkervoorzieningen (bunkerschepen) die u gaat gebruiken voor het bunkeren, moeten voordat zij in gebruik worden 

genomen worden aangemeld bij de Divisie Havenmeester (zie voorschrift 5 van de concept bunkervergunning transporteur).

Het heeft onze voorkeur dat u bij deze aanvraag ook gelijk de bunkervoorzieningen aanmeldt die u vanaf 1 februari 2021 

verwacht te gaan gebruiken voor het bunkeren. 

Graag ontvangen wij van u een lijst van de bunkervoorzieningen die u verwacht te gebruiken en per bunkervoorziening de 

volgende gegevens:

- een kopie van de eigendomspapieren van de bunkervoorziening;

- een kopie van het Certificaat van Onderzoek;

- een kopie van het Certificaat van Goedkeuring.

U kunt de aanmelding bunkervoorzieningen per mail sturen aan vergunningenloketdhmr@portofrotterdam.com of 

anders per reguliere post aan bovenstaand adres.

 

AANMELDEN MELDAPPLICATIE TIME TO BUNKER

De bunkermelding dient via de applicatie “Time to bunker” te geschieden. Het aanvragen van een account heeft een 

aantal stappen, maar begint met een mail sturen naar timetobunker@portofrotterdam.com. 

De betrokken medewerkers begeleiden u vervolgens verder door het proces om een account te verkrijgen. 

TOESTEMMING GEBRUIK GEGEVENS

Met de aanvraag sta ik toe / niet toe * dat het Havenbedrijf Rotterdam de volgende gegevens in een overzicht op de 

website www.portofrotterdam.com publiceert:

• Naam bedrijf;

• Adres bedrijf; 

• Namen van de aangemelde bunkervoorzieningen;

• Algemeen telefoonnummer van uw bedrijf, te weten: ;

• Algemeen email adres van uw bedrijf, te weten: ;

• Geldigheidsduur van de bunkervergunning transporteur.

Nb. De toestemming voor het gebruik van gegevens kunt u op elk moment weer intrekken door een mail te sturen aan: 

vergunningenloketdhmr@portofrotterdam.com.

Datum                  /                    /            Naam

 

 Handtekening aanvrager 

AANVRAAG BUNKERVERGUNNING TRANSPORTEUR
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